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které předložil Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpráva
Francesc Gambús A8-0253/2017
Procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv

Návrh rozhodnutí (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

_____________________________________________________________

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Směrnice 2009/31/ES a 2003/87/ES 
požadují po členských státech, aby 
podávaly zprávy o provádění těchto 
směrnic na základě dotazníku nebo 
osnovy vypracované Komisí v souladu 
s postupem stanoveným ve směrnici 
91/692/EHS. Aby zrušením směrnice 
91/692/EHS nedošlo ke vzniku právní 
mezery, je nutno nahradit odkaz na 
směrnici 91/692/EHS odkazem na postup 
uvedený v příslušné směrnici.

vypouští se

Odůvodnění

Vypuštěno s cílem respektovat stávající třístranná jednání o systému obchodování s emisemi.

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Nařízení (EU) č. 1257/2013 
obsahuje odkaz na směrnici 91/692/EHS. 
Příslušné ustanovení se týká prvního 
období podávání zpráv, které již skončilo. 
Příslušné ustanovení je proto nutno 
zrušit.

(14) Čl. 21 odst. 2 druhý pododstavec 
nařízení (EU) č. 1257/2013 odkazuje na 
směrnici 91/692/EHS, která má být 
zrušena. Podle tohoto ustanovení má být 
první podávání zpráv zahájeno dnem 
použitelnosti nařízení (EU) č. 1257/2013. 
Komise dne 19. prosince 2016 
prostřednictvím prováděcího rozhodnutí 
(EU) 2016/2323 vytvořila první verzi 
evropského seznamu zařízení na recyklaci 
lodí („evropský seznam“). V souladu 
s článkem 26 nařízení (EU) č. 1257/2013 
mohou členské státy povolit recyklaci lodí 
v zařízeních na recyklaci lodí zařazených 
na evropský seznam přede dnem 
použitelnosti tohoto nařízení. V těchto 
případech se nařízení (ES) č. 1013/2006 
nepoužije. S cílem vyhnout se období, kdy 
by se informace neshromažďovaly ani 
podle nařízení (ES) č. 1013/2006 ani 
nařízení (EU) č. 1257/2013, je vhodné 
zavést přechodné období podávání zpráv 
mezi dnem prvního očekávaného povolení 
podle článku 26 nařízení (EU) 
č. 1257/2013 v daném členském státě 
a dnem použitelnosti tohoto nařízení pro 
každý členský stát, který se rozhodne toto 
přechodné období uvedené v dotyčném 
článku využít. Aby se snížila 
administrativní zátěž pro každý takový 
členský stát, není třeba, aby se informace 
shromážděné během tohoto přechodného 
období staly předmětem samostatné 
zprávy. Mělo by být postačující, aby tyto 
informace byly zahrnuty do první řádné 
zprávy zabývající se tříletým obdobím ode 
dne použitelnosti nařízení (EU) 
č. 1257/2013 nebo aby byly součástí této 
zprávy.

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(15a) Jelikož cíle tohoto rozhodnutí, totiž 
pozměnit či zrušit právní předpisy Unie 
v oblasti podávání environmentálních 
zpráv, které již nejsou použitelné či 
relevantní, nemůže být dosaženo 
uspokojivě členskými státy, ale spíše jej 
z důvodu jeho povahy může být lépe 
dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku toto rozhodnutí 
nepřekračuje rámec toho, co je pro 
dosažení tohoto cíle nezbytné.

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1 vypouští se
Změna směrnice 2003/87/ES
V čl. 21 odst. 1 směrnice 2003/87/ES se 
čtvrtá věta nahrazuje tímto:
„Zpráva se vypracuje na základě 
dotazníku nebo osnovy přijatých Komisí 
formou prováděcích aktů. Tyto prováděcí 
akty se přijímají přezkumným postupem 
podle čl. 22a odst. 2.“

Odůvodnění

Vypuštěno s cílem respektovat stávající třístranná jednání.

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2009/31/ES
Čl. 29a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 29 je svěřena 
Komisi na neomezenou dobu počínaje 
dnem [datum vstupu tohoto rozhodnutí 
v platnost].

2. Pravomoc přijímat akt v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 29 je 
svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje 
dnem … [datum vstupu tohoto rozhodnutí 
v platnost]. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého z těchto období.
Komise vypracuje zprávu o přenesení 
pravomoci nejpozději devět měsíců před 
koncem tohoto pětiletého období. Zprávu 
předloží Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 86/278/EU
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 15a, aby přílohy přizpůsobila 
technickému a vědeckému pokroku.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 15a s cílem pozměnit přílohy za 
účelem jejich přizpůsobení technickému 
a vědeckému pokroku.

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 86/278/EU
Čl. 15a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 13 je svěřena 
Komisi na neomezenou dobu počínaje 
dnem vstupu této směrnice v platnost.

2. Pravomoc přijímat akt v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 13 je 
svěřena Komisi na dobu pěti let počínaje 
dnem … [datum vstupu tohoto rozhodnutí 
v platnost]. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
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námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého z těchto období.
Komise vypracuje zprávu o přenesení 
pravomoci nejpozději devět měsíců před 
koncem tohoto pětiletého období. Zprávu 
předloží Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 21 nařízení (EU) č. 1257/2013 se 
odstavec 2 nahrazuje tímto:

V čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) č. 1257/2013 
se první a druhý pododstavec nahrazují 
tímto:

Pozměňovací návrh 9

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 1
Nařízení (EU) č. 1257/2013
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První elektronická zpráva zahrnuje období 
ode dne zveřejnění evropského seznamu 
do 31. prosince 2018.

První elektronická zpráva zahrnuje tříleté 
období počínající dnem použitelnosti 
tohoto nařízení, v souladu s čl. 32 odst. 1. 
Pokud členský stát povolí recyklaci lodí 
v zařízeních na recyklaci lodí zařazených 
na evropský seznam přede dnem 
použitelnosti tohoto nařízení v souladu 
s článkem 26, musí se první elektronická 
zpráva tohoto členského státu rovněž 
zabývat obdobím ode dne vydání 
dotyčného povolení až do data 
použitelnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 10

Návrh rozhodnutí
Čl. 6 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Směrnice 94/63/ES
Čl. 9 – druhá věta
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Platné znění Pozměňovací návrh

3a. V článku 9 se druhá věta nahrazuje 
tímto:

Komise se vyzývá, aby v případě potřeby 
připojila k první zprávě své návrhy na 
změny této směrnice, včetně zejména 
rozšíření oblasti působnosti i na systémy 
omezování emisí a rekuperace par pro 
plnicí zařízení a plavidla.

„Komise se vyzývá, aby v případě potřeby 
připojila ke svým zprávám návrhy na 
změny této směrnice, včetně zejména 
rozšíření oblasti působnosti i na systémy 
omezování emisí a rekuperace par pro 
plnicí zařízení a plavidla.“

Pozměňovací návrh 11

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se ode dne [Úřad pro publikace: 
DATUM vstupu v platnost změny čl. 37 
odst. 142 směrnice 2008/98/ES, změny 
článku 943 směrnice 2000/53/ES, změny 
článku 1544 směrnice 1999/31/ES, změny 
článku 1745 směrnice 94/62/ES.]

vypouští se

_________________
42 COM(2015) 595 final
43 COM(2015) 593 final
44 COM(2015) 594 final
45 COM(2015) 596 final COM/2015/0337

Odůvodnění

Zrušení odkazů s cílem respektovat stávající třístranná jednání o balíčku opatření týkajících 
se oběhového hospodářství a jejich závěry.

Pozměňovací návrh 12

Návrh rozhodnutí
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1 se použije ode dne [Úřad pro vypouští se
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publikace: DATUM vstupu v platnost 
změny článku 22a směrnice 2003/87/ES46].

_________________
46 COM/2015/0337

Odůvodnění

Zrušení odkazů a data vstupu v platnost s cílem respektovat stávající třístranná jednání 
o systému obchodování s emisemi a jejich závěry.


